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Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordenbetänkande över 

Medlemsförslag 

om vätgas i Norden 

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att undersöka på vilket sätt man kunde främja användningen av vätgas 
på nordisk nivå genom att framställa en nordisk strategi för vätgas. 

att utreda i vilken grad de nordiska länderna tillsammans kan nyttja 
EU-finansiering i utbyggandet och nyttjandet av vätgas.  

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att utreda sätt varpå man kan främja användning av vätgas samt ut-
växla erfarenheter med de andra nordiska länderna. 

Bakgrund 

Vätgas (hydrogen) är en nyckel till att minska utsläppen från den energiintensiva in-

dustrin och transportsektorn. Sammantaget står branschen för över 20 procent av 

världens totala utsläpp. Tillverkningsindustrin står för den största andelen. I Sverige 

görs stora investeringar i produktion av stål med vätgas. I Norge kunde vätgas an-

vändas inom tillverkningsindustrin och särskilt gällande framställningen av alumi-

nium. Vätgas kan även bli central i framtida plastproduktion. I dag står plast för 6 

procent av växthusgasutsläppen i världen. Långa godstransporter till sjöss står för 

80% av utsläppen.  

 

En användning av vätgas eller ammoniak är idag den mest realistiska lösningen för en 

grön sjöfart. Vätgas är också lösningen för tunga transporter och bussar, och ett bra 

komplement till elbilar i personbilstrafiken. Bara i Finland uppstår för tillfället en stor 

mängd vätgas som en biprodukt från industrin som kunde täcka ett energibehov för 

cirka 10 000 bilar. 
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Vätgas innebär nya möjligheter att lagra förnybar energi under en mycket lång tid. 

Sommarens solenergi kan lagras i vätgas till vintern. Vätgas ger möjligheten till att 

närproducera energi som i sin tur gör oss mindre sårbara för externa hot och kriser. 

Energin kan lagras som reservkraft för att användas vid strömavbrott. Då kan pro-

duktionsprocesser i industrin fortsätta trots strömavbrott i elnätet.  

 

När vätgasen används i fordon, hjälper vi till att minska CO2, NOx och partiklar från 

industrin och transportsektorn, vilket står för mycket stora skador och kostnader i 

vårt samhälle varje år. Allt detta kan också skapa många nya arbetsplatser. Enbart i 

Europa kan det till år 2050 uppstå 2,4 miljoner jobb inom denna sektor. Många av 

dessa jobb kan uppstå i Norden om man prioriterar rätt.  Norden har goda förutsätt-

ningar och besitter redan nu mycket kompetens inom detta område. Därför föreslår 

vi, att denna möjlighet skulle undersökas ordentligt 

Utskottets synpunkter 

Den Socialdemokratiska gruppen har, efter kontakter med flera nordiska intresseor-

ganisationer för vätgas, och studerande av den nordiska vätgasmarknaden, samt ef-

ter flera seminarier och möten med såväl parlamentariker från Benelux som Balti-

kum, inkommit med ett medlemsförslag om vätgas. Förslaget diskuterades på ut-

skottets möte den 25 maj 2020. I diskussionerna framkom det förslag till justerade 

att-satser, vilka också kunde accepteras av den Socialdemokratiska gruppen. Samt-

liga partigrupper ställde sig positiva till medlemsförslaget och de ändrade att-

satserna. 
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